RAUHOITU
MÖHKÖSSÄ
LUONTOKURSSI
8.-11.8.2022

Irtaudu arjesta ja tule mukaan
etsimään voimavaroja luonnosta.
Aivoliitto järjestää yhteistyössä Mantan
Luontopalveluiden kanssa Rauhoitu Möhkössä -luontokurssin
8.-11.8.2022. Kurssi on suunnattu luonnossa liikkumisesta
tykkääville Aivoliiton yhdistysaktiiveille. Kurssi soveltuu
pyörätuolin ja muiden apuvälineiden käyttäjille. Tämä on
huomioitu ohjelmassa ja majoituksessa.
Kurssin tukikohtana toimii Möhkön kylässä sijaitseva Mantan
Majatalo. Majoittuminen tapahtuu viihtyisissä huoneistoissa
2-4 henkilön huoneissa. Majatalon tunnelmallinen Lanssi-sali
toimii lomalaisten yhteisenä ruokailu- ja oleskelutilana.
Kurssi alkaa maanantaina 8.8.2022 päivällisellä, jonka jälkeen
pidetään infotilaisuus. Loma päättyy torstaina 11.8.2022
lounasruokailuun.
Kurssin tavoitteena on tarjota voimaannuttavia, arjesta
irrottavia luontokokemuksia. Mantan Luontopalveluilla on
pitkä kokemus erityisryhmien luontopalveluiden
toteuttamisesta. Turvallisuus sekä asiakaslähtöinen palvelu
ovat toimintamme kulmakiviä.
Käytössämme oleva monipuolinen kalusto ja retki- ja
vierailukohteiden puitteet mahdollistavat liikkumisen
luonnossa, vesillä ja erilaisissa ympäristöissä.
Hinta: 300,-/ hlö,
sisältää kurssiohjelman ja majoituksen täysihoidolla.
Ilmoittautuminen 27.6.2022 mennessä
Risto Lappalaiselle p. 040 543 7290,
risto.lappalainen@aivoliitto.fi
Ilmoittautuminen on sitova ja maksu suoritetaan
kurssipaikalla. Maksutapoina toimivat käteinen ja
korttimaksu. Osallistumisen voi perua
terveyssyistä lääkärintodistuksella.

RAUHOITU MÖHKÖSSÄ
luontokurssin 8.-11.8.2022 ohjelma
Ma 8.8.2022 TERVETULOA ILOMANTSIIN JA MÖHKÖÖN!
Kokoonnumme Möhköön, Mantan Majatalolle iltapäivän aikana.
Herkullisen päivällisruoan lomassa katsotaan keitä ollaan, mistä
tullaan ja samalla käydään läpi tuleva ohjelma ja siihen liittyvät
turvallisuusseikat. Majoittuminen tapahtuu Mantan Majatalolla
viihtyisissä huoneistoissa. Iltapalaa nautimme pihakodalla nuotiotulen
äärellä, kurssin teemaan leppoisasti laskeutuen.
Ti 9.8.2022 MÖHKÖ TUTUKSI - LÄHDETÄÄN LUONTOON
Majoituskohteen aamiaisen jälkeen varustaudutaan päivän retkeen ja
lähdetään tutustumaan retkeillen Möhkön kylään. Retkipäivä vie
kulkijat Möhkön arbotemiin, eli puulajipuistoon, Lotinakoskelle ja
moniin muihin Möhkön kohteisiin. Päivän aikana tutustumme myös
Metsämieli -hyvinvointimenetelmään. Lounasruoka nautitaan Mantan
Majatalolla. Iltapäivästä ryhdytään porukalla eräkokeiksi ja
valmistetaan yhdessä maistuva eräpäivällinen pihakodalla. Sauna
lämpiää illan aikana.
Ke 10.8.2022 JÄNISSAAREN RETKIPÄIVÄ
Aamupalan jälkeen varustaudutaan Jänissaaren retkeä varten
säänmukaisin varustein. Jänissaaren kalastus- ja eräretken aikana
vetouistellaan, ihaillaan kauniin Koitajoen rantamaisemia ja nautitaan
elokuisesta luonnosta. Jänissaaren luontotukikohdassa ryhmän
käytössä on tilava kota, jurttateltta ja WC.
Retken aikana herkutellaan runsaalla erälounaalla, paistetaan
makkaroita ja suussa sulavia muurinpohjalettuja ja keitellään
nokipannukahvia. Jurttateltassa on hyvä ottaa vaikka nokoset tai
nauttia tuuleen huminasta vanhoissa männyissä. Retken aikana on
mahdollista uida ja käydä ulkoilemassa leirin lähimaastossa.
Päivän päätteeksi palataan takaisin Möhkön kylään. Illasta ohjelmassa
on pieni hengähdystauko ja sitten kokoonnutaan yhteiselle
päivälliselle majoituskohteessa. Sauna lämpiää illan aikana.
To 11.8.2022 KOTIA KOHTI
Aamupalan jälkeen jää aikaa palautekeskustelulle, tavaroiden
pakkaamiselle ja ulkoilulle lähialueella. Ennen kotimatkaa
kokoonnumme vielä yhdessä lounaalle.

Lisätiedot ohjelmasta ja majoituksesta
Mantan Luontopalvelut
Tuija Lauronen 040 861 6373
mohkonmanta@luukku.com
www.mohkonmanta.net
Ilmoitathan mahdolliset erityisruokavaliot Tuijalle
hyvissä ajoin ennen kurssin alkua, kuitenkin
viimeistään 24.7.2022.

